
Prace do wykonania w zeszycie do dnia 15.05.20r. 

Temat: Historia kultu Matki Boga w Polsce. 
1. Odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo 
2. Przeczytaj podane informacje o kulcie Maryi w Polsce. Napisz w zeszycie 

krótką notatkę. 
 

 
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki 
Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, 
kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych 
"majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można 
usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku. 
Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. 
Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V 
wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej 
sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić 
Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów 
zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim 
poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki 
Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana 
Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty 
i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę figur Bożej 
Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 
1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy 
maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza (+ 1595) czytamy, że 
gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał 
kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci oprócz kwiatów - także duchowych ofiar i 
wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677-1709) w maju gromadzili 
się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem 
duchowych wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie 
uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w 
maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. 
Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 
1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej, rozesłał ją 
do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym 
kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony przez 
papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również nabożeństwo majowe w 
Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację Napoleona 
Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do 
nabożeństwa majowego - na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi 
Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 
1859 roku papież bł. Pius IX. 
W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), 
misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie 
(w 1856) i we Włocławku biskup Marszewski (1859). W tym samym czasie cześć Królowej 
maja szerzył w Galicji poezją jezuita o. Karol Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty 
Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych 
(1839). W dziesięć lat potem podobną broszurę wydał we Wrocławiu w roku 1850 ks. 
Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe 
przyjęło się we wszystkich prawie krajach. 



 
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych 
hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi 
obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy 
powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku 
we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę 
"Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie 
propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów 
Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego. 
Tekst litanii miał przedłożyć do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII archidiakon 
Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu 
dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta 
Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które 
następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: 
Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne 
wezwania (inwokacje): Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy 
pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo 
Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodzin (1995). 
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po 
zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do 
Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", 
przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski". 
 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że starsza od Litanii loretańskiej jest litania do dziś 
odmawiana w Zakonie Kaznodziejskim. Pochodzi ona z XII wieku (jest zatem starsza niż 
zakon dominikański, niewykluczone że jest ona zaginionym pierwowzorem Litanii 
Loretańskiej). Jej pełny tytuł brzmi: "Litania dominikańska do odmawiania we wszelkich 
utrapieniach". W Polsce jest znana w kilku tłumaczeniach (m.in. poetki Anny Kamieńskiej). 
W Zakonie odmawia się ją w szczególnych momentach. Jak podaje stara tradycja - 
kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: "Strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż 
czynią rzeczy dziwne". Przysłowiem stało się powiedzenie: Litaniis Ordinis Praedicatorum 

libera nos, Domine (Od litanii Zakonu Kaznodziejskiego wybaw nas, Panie). 
W maju jednak, także dominikanie w czasie nabożeństw majowych modlą się tekstem 
Litanii Loretańskiej. Wzorem dla obu litanii był Akatyst ku czci Bogurodzicy, piękny hymn 
maryjny Kościoła Wschodniego, który przetrwał do naszych czasów (śpiewany także przez 
katolików). 

 
Temat: Śluby Jasnogórskie. 

3. Podziękuj Maryi za to, że jest obecna w historii naszego narodu 
4. Przypomnij sobie rolę Maryi w historii naszego narody 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZOUDRjA6b0 
Już wiesz dlaczego Maryja otrzymała tytuł Królowej Polski. Uznanie Maryi kojarzysz z opieką 

nad naszą ojczyzną ale oznacza to również wymagania stawiane nam. Uznanie Matki Bożej 
za naszą królową wymaga od nas przyjęcia określonego stylu życia. Został on określony w 
ślubach jasnogórskich. 

Informacje dodatkowe:  
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej 
Maryi Pannie, Królowej Polski. Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskigo, 
prymasa Polski, podczas jego internowania w klasztorze franciszkanów w Prudniku i 
klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy pod wpływem powieści Potop autorstwa Henryka 
Sienkiewicza. 



Jasnogórskie Śluby Narodu zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze przy 
udziale około miliona wiernych. Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki 
przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały biało-
czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia w 
Komańczy w łączności z Jasną Górą, o 10 minut wcześniej, jedynie w obecności Mari Okońskiej. 

Śluby Jasnogórskie zostały złożone w trzechsetlecie Ślubów Lwowskich, które złożył król Jan II 
Kazimierz Waza w dniu 1 kwietnia 1656 r. W katedrze Wniebowzięcia Najświętrzej Maryji Panny 
w Lwowie podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem 
Matki Bożej Łaskawej. Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św.Andrzej 
Bobola. 

26 sierpnia 2006, w pięćdziesiątą rocznicę Ślubów Jasnogórskich, na Jasnej Górze zebrało się 
ponad 200 tysięcy wiernych, a tekst ślubów odczytał Kardynał Józef Glemp.  

5. Poznaj zasady życia człowieka, który przyjmuję Maryję za swoją Królową. Uzupełnij tabelkę. 

Treść Ślubów Jasnogórskich 

 

Postawa ( co mam robić) 

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud 
polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.  Prosić Maryję o opiekę nad naszą rodziną i 

ojczyzną (prosze pisać konkretnie i krótko) 

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, 
Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej 
Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.  

Być ...... 

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, 
aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym 
i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - 
pod przewodem Kościoła katolickiego - do Ojczyzny wiecznej.  

Żyć ....... 

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za 
najcenniejszy skarb Narodu.  Chronić ....... 

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży 
nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu 
ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.  

Bronić..... 

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa 
Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci 
ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów 
chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie 
w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem 
i otoczyć czujną opieką rodzicielską.  

Strzec ..... 

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie 
dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby 
wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.  

Kierować się...... 

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami 
pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, 
bezdomnych i płaczących.  

Dzielić się...... 

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, 
marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.  Walczyć z ...... 

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, 
oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości 
i sprawiedliwości społecznej.  

Zdobywać.... 

6. Pomyśl jak będzie żyło się w Polsce jeśli większość z nas wprowadzi te zasady w swoje 
życie.  

7. Wprowadź już dziś te zasady a Polska będzie lepsza o jednego człowieka. Jeśli każdy to zrobi, 
dobrobyt, pokój, społeczna sprawiedliwość przestanie być marzeniem. 

8. Wysłuchaj odpowiedzi polskiej młodzieży na to wezwanie 
https://www.youtube.com/watch?v=kQdDeoEVumY  

 


